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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri yang pesat pda saat ini tentunya menyebabkan

tingginya persaingan antara masing-masing perusahaan. Adanya persaingan yang

tinggi antar perusahaan, maka setiap perusahaan diharuskan untuk memikirkan

cara agar dapat menjanga produktivitasnya dan dapat meningkatkan keuntungan.

Menurut Ningtyas (2018) salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan yaitu

dengan melakukan perancangan ulang tata letak pabrik. Tata letak pabrik

merupakan tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna kelancaran produksi dengan

memanfaatkan luas area (space) produksi untuk penempatan mesin atau fasilitas

penunjang produksi lainnya, kelancaran material handling, penyimpanan material

(storage), personil pekerja dan hal lain yang berhubungan dengan produksi

(Wibawanto, 2014). Permasalahan yang sering terjadi pada perencanaan tata letak

pabrik adalah jarak perpindahan bahan baku (material handling) yang kurang

efisien serta susunan mesin produksi yang kurang teratur. Pada suatu proses

produksi aktivitas yang paling sering dilakukan salah satu diantaranya adalah

material handling yang mana dapat mengakibatkan biaya yang tinggi hingga

mencapai 70% dari total biaya produksi. Diperkirakan antara 15% sampai 70%

dari total biaya oprasional digunakan untuk kegiatan material handling. Untuk

mengurangi biaya material handling tersebut peranan perancangan fasilitas

produksi yang efektif dapat mengurangi biaya sekitar 10% sampai 30% (Purnomo,

2004).

PT. Sejahtera Panca Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang

bergerak di bidang vulkanisir ban yang memanfaatkan kembali ban bekas yang

sudah habis raginya diolah kembali dengan memasang kembali ragi yang baru.

PT. Sejatera Panca Jaya memiliki permasalahan tata letak fasillitas yang dapat

dilihat pada Gambar 1.1
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Gambar 1.1 Layout Lantai Produksi PT. Sejahtera Panca Jaya
(Sumber: PT. Sejahtera Panca Jaya, 2018)

3
38,29 Meter



I-3

Berdasarkan Gambar 1.1, mengukuhkan bahwa PT. Sejahtera Panca Jaya

memiliki jarak yang berjauhan. Salah satu jarak yang signifikan terdapat pada

stasiun pemasangan amplop dengan penumpukan ban jadi yang berjarak 38,29

meter dengan frekuensi perpindahan setiap harinya sebanyak 60 kali. Sebagai

konsekuensinya PT. Sejahtera Panca Jaya setiap tahunnya harus mengeluarkan

ongkos material handling sebesar Rp. 311.510.758. Permasalahan ini tentunya

tidak mengikuti tanda-tanda tata letak yang baik. Menurut Apple (1990) tanda-

tanda tata letak yang baik yaitu adanya pola aliran yang terencana, pemindahan

antar operasi minimum, jarak pemindahan minimum, pemindahan ulang minimum

dan sesedikit mungkin jalan kaki antar operasi produksi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa PT. Sejahtera Panca Jaya memililki tata letak produksi saat ini

yang belum tertata dengan baik. Dikarenakan perusahaan kurang memperhatikan

jarak antar departemen yang menyebabkan jarak perpindahan yang jauh. Berikut

adalah diagram proses produksi PT. Sejahtera Panca Jaya yang menggambarkan

aliran produksi pada perusahaan.

Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Produksi
(Sumber : PT.Sejahtera Panca Jaya, 2018)

Hasil Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat aliran produksi yang

bolak-balik, dimana terdapat pada proses pemasangan amplop ke mesin

pemasangan vlag kemudian diteruskan pada proses perebusan yaitu stasiun

chamber setelah ban masak ban kembali ke stasiun vlag untuk melakukan

pembukaan vlag diteruskan ke stasiun amplop untuk melakukan pelepasan amplop

setelah itu baru ban dikumpulkan pada lantai produksi yang kosong.
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Gambar 1.3 Penumpukan Ban Bekas dan Ban Jadi
(Sumber : PT. Sejahtera Panca Jaya, 2018)

Permasalahan tata letak fasilitas lainnya seperti yang terlihat pada Gambar

1.3 penumpukan ban bekas dan bahan jadi yang diletakkan sembarangan

disebabkan karena tidak tersedianya gudang ban bekas dan ban jadi khusus yang

dapat mengganggu pekerja ketika ingin mengambil liner dan karet gam di gudang

bahan. Tidak tersedianya gudang ban bekas dan ban jadi berpampak pada lantai

produksi yang berantakan, keterbatasan ruang gerak pekerja dan pekerja menjadi

terganggu ketika bekerja.

Permasalahan-permasalahan ini tentunya merugikan operator yang bekerja

secara manual baik menggunakan troli atau pun mengangkat ban secara manual

dimana lebar jalan untuk proses material handling sangatlah terbatas. Hal ini

dapat menyebabkan ketidak nyamanan dalam bekerja. Permasalahan tersebut

dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Luas Area Lintasan Material yang Terbatas
(Sumber : PT.Sejahtera Panca Jaya, 2018)
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Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tata

letak fasilitas yang ada pada PT. Sejahtera Panca Jaya saat ini kurang terencana

dengan jarak pemindahan material yang jauh menyebabkan operator dapat

kelelahan secara berlebihan dan adanya ongkos material handling yang

seharusnya dapat diminimumkan. Tata letak yang kurang terencana perlu kiranya

dilakukan perancang ulang tata letak fasilitas dan diharapkan setelah perancangan

ulang dilakukan proses produksi berjalan dengan lancar (Hidayat, 2011). Ada

beberapa metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan tata letak.

Prasad (2014) menggunakan metode CRAFT (Computerized Relatfue Allocation

Facilities Technique) untuk menyelesaikan permasalahan tata letak. Pamularsih

(2015) menggunakan metode ALDEP (Automated Layout Design Program) untuk

menyelesaikan permasalahan tata letak produksi. Qoriyana (2014) menggunakan

teknik konvensional dan ALDEP (Automated Layout Design Program) untuk

menyelesaikan permasalahan tata letak produksi. Nursandi (2014) menggunakan

metode Blockplant untuk merancang ulang tata letak fasilitas pabrik.

Automated Layout Design Program (ALDEP) merupakan salah satu jenis

algoritma konstruksi, digunakan untuk menyusun tata letak baru berdasarkan

hubungan keterkaitan antar departemen dengan kriteria penempatan tertentu.

Tujuan utama dari metode ALDEP yaitu memperoleh layout dengan score terbaik

(Pamularsih, 2015). Sedangkan Computerized Relatfue Allocation Facilities

Technique (CRAFT) merupakan algoritma heuristik komputerisasi yang input nya

berasal dari matriks aliran antar departemen dan transaksi biaya. Tujuan dasar dari

metode ini adalah untuk meminimalkan total cost (TC) Material Handling

(Prasad, 2014).

Automated Layout Design Program (ALDEP) dan Computerized Relatfue

Allocation Facilities Technique (CRAFT) merupakan metode perencanaan tata

letak yang memiliki input yang berbeda. Yang mana input dari ALDEP berupa

keterkaitan hubungan antar departemen sedangkan input dari CRAFT berupa jarak

antar departemen dan biaya material handling untuk setiap perpindahan material

antar departemen. ALDEP memiliki output dalam bentuk area alocatting diagram

(AAD) dan nilai total closeness rating (TCR) yang menggambarkan keterkaitan
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antar departemen. Sedangkan CRAFT memiliki output berupa AAD dan biaya

material handling serta penghematan yang terjadi pada layout usulan terhadap

layout awal. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penggunaan kedua metode

tersebut yang mana nantinya akan dibandingkan AAD berdasarkan ALDEP

dengan AAD berdasarkan CRAFT. Layout usulan yang dipilih nantinya yaitu

layout yang memiliki jarak dan  biaya material handling yang paling kecil.

Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian dengan tema “Perancangan

Ulang Tata Letak Menggunakan Metode ALDEP (Automated Layout Design

Program) dan CRAFT (Computerized Relatfue Allocation Facilities Technique).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana

merancang ulang tata letak lantai produksi pabrik vulkanisir ban menggunakan

ALDEP (Automated Layout Design Program) dan CRAFT (Computerized

Relatfue Allocation Facilities Technique)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang ulang tata letak

produksi pada PT. Sejahtera Panca Jaya untuk menghasilkan jarak dan ongkos

terkecil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Menambah wawasan akan penggunaan metode ALDEP (Automated Layout

Design Program) dan metode CRAFT (Computerized Relatfue Allocation

Facilities Technique).

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi PT. Sejahtera Panca Jaya dalam

memecahkan masalah-masalah yang ada di perusahaan. Selain itu juga

sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan dan melaksanakan
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perancangan tata letak fasilitas produksi sehingga dapat menekan ongkos

material handling.

1.5 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan

yang ada, maka perlu adanya batasan masalah yaitu :

1. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2017 – 16 Agustus 2017.

2. Tidak memperhitungkan biaya perbaikan tata letak.

3. Perhitungan biaya hanya dilakukan terhadap momen perpindahan material

handling.

4. Perhitungan jarak menggunakan metode perhitungan jarak Euclidean.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai perancangan tata letak fasilitas telah banyak

dilakukan sebelumnya. Baik penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli bidang tata

letak pabrik maupun penelitian-penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas

akhir dan tesis. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian.
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Metode Tahun

Eko Sri
Wahyudi

Perancangan Ulang Tata Letak
Fasilitas Produksi di CV. Dimas

Rotan Gatak Sukoharjo

Merancang tata letak fasilitas
produksi kerajinan rotan CV.
Dimas Rotan di lokasi yang

baru sehingga dapat
meminimalkan biaya

material handling

CV. Dimas
Rotan

Activity
Relationship
Chart (ARC)

2010

M. Candra

Perancangan Ulang Tata Letak
Fasilitas Lantai Produksi Proses

Perakitan Sofa (Studi Kasus:
Usaha Perabot Putra Indah

Pekanbaru)

Merancang ulang tata letak
agar aliran material handling

lebih efisien dan optimal

Usaha
Perabot Putra

Indah
Pekanbaru

Activity
Relationship
Chart (ARC)

2011

Anita Christine
Sembiring

Perancangan Ulang Tata Letak
Pabrik Untuk Meminimalisir

Material Handling di PT.
ATMINDO

Merancang ulang alternatif
layout lantai produksi yang
lebih baik dari layout yang

saat ini digunakan PT.
Atmindo dalam rangka

meminimalisasi material
handling.

PT.
ATMINDO

Metode Grafik,
Metode

Systematic
Layout Plant

(SLP) dan
Software
CRAFT.

2012

M. Isnaini
Hadiyul Umam

Rancang Ulang dan Simulasi
Tata Letak Lantai Produksi

dengan Menggunakan Metode
Pairwise Exchange Di PT. Alam

Permata Riau

Untuk mendapatkan usulan
tata letak  baru yang lebih

optimal baik dari segi
material handling, biaya,

maupun output yang
dihasilkan

PT. Alam
Permata Riau

Metode Pairwise
Exchange

2013

(Sumber: Pengolahan Data, 2018)
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Metode Tahun

Widya
Nurcahyanti

Tanjung, Fauzan
Hafiz

Harimansyah

Usulan Perbaikan Tata Letak
Fasilitas Lantai Produksi Produk

Sepatu Perlengkapan Dinas
Harian (Studi Kasus Pada CV.

Mulia)

Mengidentifikasi jarak yang
paling optimal untuk
penanganan material

CV. Mulia

Relationship
Diagramnig Holier
2 dan Algorithma

Clustering

2014

Rijardi

Perancangan ulang tata letak
lantai produksi untuk meminimasi

jarak material handling
menggunakan metode Systematic

Layout Plant (SLP) dan
BlockPlant di CV. Riau Pallet

Untuk meminimasi jarak
material handling dan

mengatur tata letak yang
optimal

CV. Riau
Pallet

Metode Systematic
Layout Plant (SLP)

dan BlockPlant
2014

Fery Risman

Perancangan Ulang Tata Letak
Fasilitas Pabrik Vulkanisir Ban
Menggunakan Metode Teknik

Konvensional, Craft dan
Simulasi Arena

Melakukan perancangan
ulang tata letak fasilitas
pabrik yang efektif dan
efisien serta melakukan

simulasi terhadap
perancangan tata letak

fasilitas  yang baru

CV Sumber
Vulkanisir

Super

Metode Teknik
Konvensional,

Craft dan Simulasi
Arena

2016

Fachrul Sabri
Perancangan Ulang Tata Letak
Pabrik Vulkanisir Ban di PT.

Pesona Laut Kuning

Merancang ulang fasilitas
untuk mengurangi ongkos

material handling

PT. Pesona
Laut Kuning

Metode
Konvensional,
ALDEP dan

Simulasi

2016

Yendri Nanda
Perancangan Ulang Tata Letak
Fasilitas Produksi  (Studi kasus

PT. Sejahtera Panca Jaya)

Merancang ulang tata letak
sehingga menekan ongkos

material handling

PT.
Sejahtera

Panca Jaya

Metode ALDEP
dan CRAFT

2017

(Sumber: Pengolahan Data, 2018)



I-10

1.7 Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan dibuat agar mempermudah dan memperjelas dalam

menyelesaikan laporan ini, maka laporan ini disusun berdasarkan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan dari laporan yang dikerjakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang relevan dengan pengolahan

data dan sebagai pedoman, acuan dan dasar pemikiran dalam

pemecahan masalah dan analisis pengolahan data.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi obyek penelitian yang dilakukan dan kerangka penelitian

yang menggambarkan bentuk penelitian yang dilakukan serta langkah-

langkah yang diambil dalam pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi data-data yang dikumpulkan dan dilakukan pengolahan

dengan metode yang telah ditetapkan untuk memperoleh hasil sesuai

tujuan yang ingin dicapai.

BAB V ANALISA

Bab ini berisi analisa terhadap hasil pengolahan data yang telah

dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan secara singkat hasil pelaksanaan penelitian berupa

kesimpulan dan saran serta menjawab tujuan diadakannya penelitian.


